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NOU 2006:16  - Strukturvirkemidler i fiskeflåten  -  svar på høring

Vi viser til brev av 21.8.2006.

Strukturutvalget ble gitt i oppgave å vurdere hvordan de nåværende strukturtiltakene i
fiskeflåten virker i lys av målsettingene om å sikre fiskeressursene som felles eiendom,
sikre en fiskeflåte som bidrar til aktivitet langs hele kysten, samt en flåte som er mo-
derne, variert og lønnsom.

Nærings- og handelsdepartementet er opptatt av at det stimuleres til en effektiv fiskeflå-
te og økt verdiskaping i næringen. Dette har vært vår innfallsvinkel ved vurdering av ut-
redningen.

Vi har merket oss at utvalget viser til at det fortsatt er overkapasitet i flere fiskefartøy-
grupper. Gjennomgangen viser også at det fortsatt er relativt svak lønnsomhet i de fles-
te fiskefartøygrupper.

Utvalgets gjennomgang tyder på at nåværende strukturordninger for både kystflåten og
havfiskeflåten har bidratt til å redusere fangstkapasiteten i forhold til ressursgrunnla-
get. Det framgår blant annet at ordningene har medvirket til at 31 pst. av deltakerad-
gangen for fartøyene med lengde mellom 15 og 28 meter er tatt ut gjennom struktur-
ordningene. Strukturkvoteordningen synes også å ha en positiv effekt for lønnsomheten
i næringen.

Utredningen viser etter vårt syn at det fortsatt er et betydelig potensial for effektivise-
ring i fiskeriene, og at samfunnsøkonomiske gevinster kan oppnås gjennom en mer cf-
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fektiv struktur i næringen. Vi mener derfor at strukturordningene bør videreføres og
eventuelt forbedres ytterligere.

Vi gjør oppmerksom på at vi tar sikte på å komme tilbake med konkrete merknader i
forbindelse med den videre behandlingen av saken.

Med hilsen

Wenche Stenberg (e.f.)
avdelingsdirektør

Aleksander Møll
rådgiver
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